FOOD YOGA LIFESTYLE
När det medvetna valet blir det självklara.

Charlotte Fredriksson driver Charlotte Fredriksson AB, Food, Yoga Lifestyle, sedan 2015.
Licensierad Kost- och näringsrådgivare, Yogainstruktör samt etablerad Hälsokonsult och Föreläsare.
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Referenser:

Vad jag erbjuder:
Hälsodagar
Föreläsningar
Yoga, meditation och/eller träning
Hälsosmarta Nyheter
Kurser
Resor
Varför?
Inspiration, motivation och kunskap
om hållbar hälsa.
Mindre sjukdom och frånvaro,
mindre vab, stress, psykisk ohälsa och
ineffektivitet.
Bättre gruppgemenskap.
Friskare, gladare, mer fokuserade,
effektivare, produktiva och piggare
anställda.
Bättre resultat.

● Swedbank,
● Nent Group,
● Green Cargo,
● Skanska
● Vendestigens Förskola och Skola
● Spoil Concept
”…det stora nöjet att lyssna på en
föreläsning av Charlotte Fredriksson…”
”…en viktig inspiratör hos oss…”
”…månadsvis tips inom både kost och motion…”

För mer info och kontakt:
www.charlottef.se
Tel: 070-4616145
charlotte@charlottef.se
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Samarbetspartners:
Henrik Ennart
Peppe Ekmark
Go Active Travel
Great Life
Gutfeeling Labs
Hälsosmart.com mfl.

Varför ska ni som företag satsa på hälsa?
Att som företag erbjuda sina anställda ett modernt friskvårdsprogram är
idag en självklarhet. Ju bättre ens anställda mår, desto bättre trivs de på
arbetsplatsen och desto bättre presterar de. Därför ligger det i allas intresse
att ta hand om medarbetarna och skapa förutsättningar för att de ska må så
bra som möjligt.
All forskning som finns att tillgå idag visar att stillasittande, näringsfattig
kost och stress är de tre största orsakerna till livsstilsrelaterade sjukdomar
såsom utbrändhet, övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer
och psykisk ohälsa. Sjukdomar som kan leda till större sjukfrånvaro, mer
vab och långtidssjukskrivningar. Vi vet också idag att virusinfektioner
såsom Coivd-19 ofta slår hårdare mot en person i dålig fysisk form.
Som företag kan man förebygga ohälsa genom att erbjuda sina anställda
friskvårdsbidrag. Det är bra. Men det behövs mer!!
Alla människor behöver kunskap för att förstå varför dom ska göra fler
aktiva och hälsosamma val och motivation till att vilja förändra livsstilen
för en hållbar hälsa för sig själv, sina kollegor och familjer.

Vad kan jag göra för er?
Jag erbjuder inspiration, motivation och kunskap om hållbar
hälsa och balanserad livsstil som leder till mindre
sjukfrånvaro, vab, stress, psykisk ohälsa och ineffektivitet.
Istället bygger ni bättre gruppgemenskap, friskare, gladare,
mer fokuserade, effektivare, produktiva och piggare
anställda.
Jag samarbetar med ett stort nätverk experter inom olika
områden av hälsa och kan därför erbjuda ett brett utbud av
aktiviteter men också bra erbjudande på produkter såsom
yogamattor, kosttillskott, träningskläder, träningsresor och
onlinekurser.
Tillsammans skräddarsyr vi ett paket som innehåller exakt
det just ditt företag skulle må bäst av. Se några exempel

Boka din skräddarsydda hälsosatsning.
1.

HÄLSODAG: En komplett hälsodag där hälsosam livsstil genom träning, yoga och fördjupande föreläsningar om kost,
inspiration, stress och motion står i fokus och där gruppdynamik, glädje och motivation kommer på köpet.

2.

FÖRELÄSNING: (Digitalt eller på plats). Motivera personalen med en inspirerande föreläsning till en hälsosam och hållbar
livsstil. Genom kunskap är det lättare att göra medvetna livsstilsval som kan förebygga ohälsa, förbättra immunförsvaret, öka
livsskvalité, glädje, motivation och effektivitet.

3.

YOGA och/eller TRÄNING: Erbjud dina anställda 1-3 timmars gemensam fysiskt aktivitet per vecka. På plats hos er eller
online (live). Yoga är bra för alla, dels som ett fantastiskt verktyg för att minska stress, men också för att få en rörligare,
gladare och mer fokuserad personal. Träning är ett superverktyg för att effektivisera arbetet, öka produktiviteten, ambitionen
och beslutsprocesserna.

4.

HÄLSOSMARTA NYHETER: Bli uppdaterad på de senaste hälsorönen och trenderna med månatliga nyhetsbrev.
Inspirera personalen till daglig motion, återhämtning och medvetna kostval. Jag väljer ut det som passar er och fördjupar inom
vissa ämnen som är viktiga för att förstå helhethälsa. Allt kommer samlat med inspirerande bilder.

Om Charlotte Fredriksson
• Licensierad Kost- och näringsrådgivare, Yogainstruktör
samt etablerad Hälsokonsult.
• Driver Charlotte Fredriksson AB sedan 2015.
• Föreläser inom hälsa och hållbar livsstil, håller
workshops och kostrådgivningar.
• Undervisar inom yoga på två av Stockholms största
studios.
• Driver onlinekurser på Hälsosmart.com
• Har tidigare bloggat för tidningen ToppHälsa (Bonnier).
• Receptutvecklare med fokus på hållbar och näringsrik
mat.
• Drivs av att inspirera människor till ett hälsosamt liv i
balans.
• Brinner för att stärka medvetenheten om den ökade
andelen psykisk ohälsa, fetma och diabetes typ 2, men
också för att avstigmatisera hälsomyter.
• Har ett brett nätverk inom yoga-, tränings- och
hälsoprofiler och coacher.

Samarbetspartners
• Peppe Ekmark: Ledarskapsutvecklare, författare,
säljare, föreläsare och coach.
• Go Active Travel: Unika yoga-, vandring- och
träningsresor i Sverige och världen.
• Ingela Nilsson: Sjukgymnast, rehab,
idrottspedagog och yogalärare.
• Anna Wagner: PT och gruppträningsinstruktör.
• Great Life: Kosttillskott.
• Yogiraj: Yogamattor och tillbehör
• Tryst: Träningskläder.

Referenser
"Vi hade det stora nöjet att lyssna på en föreläsning av Charlotte Fredriksson gällande kost och hälsa. Under
föreläsningen, som var mycket givande, lyckades Charlotte med konststycket att omvandla komplex information till inte
bara förståeligt, men även roligt och matnyttigt material som vi alla kunde ta till oss och ha nytta av i framtiden. Vi
skulle gärna anlita Charlotte igen för en föreläsning om dessa viktiga ämnen." Swedbank.

“Vi inledde ett samarbete med Charlotte under hösten 2016 och hon har blivit en viktig inspiratör hos oss. Charlotte
håller en yogaklass på vårt kontor 1 gång i veckan och har också deltagit som kursledare för meditationspass på våra
hälsodagar. Charlotte är mycket professionell, flexibel och oerhört enkel att samarbeta med!” MTG (nuvarande Nent
Group).

Charlotte ger oss månadsvis tips inom både kost och motion som vi publicerar på vårt intranet. De är lätta att ta till sig
och de känns väl anpassade till vår verksamhet. Charlotte är mycket lyhörd och anpassar budskapet. Vi har precis startat
upp samarbetet men vi hoppas också kunna ha en del föreläsningar och workshops. Vi ser mycket fram emot detta
samarbete med Charlotte! Green Cargo.

Kontakt:
www.charlottef.se
Tel: 070-4616145
charlotte@charlottef.se

